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Deze digitale nieuwsbrief is bedoeld voor raads- en burgerleden, omwonenden, 

betrokkenen en geïnteresseerden in het project realisatie Integraal Kind Centrum (IKC) 

Hillegom. In deze nieuwsbrief geven wij u actuele informatie over de voorbereidingen 

voor het nieuw te realiseren IKC Hillegom op de locatie Vosselaan / Weerlaan.  

 

LIAG wint architectenselectie IKC Hillegom  

 

Architectenbureau LIAG is geselecteerd voor de nieuwbouw van het IKC Hillegom aan de 

Vosselaan / Weerlaan in Hillegom. Een belangrijk onderdeel van de opdracht is de 

zorgvuldige integratie van de buitenruimte met het omliggende park.  

In de winnende ontwerpvisie staat de ontwikkeling van het kind centraal. Een IKC waar 

ruimte is voor geborgenheid, ontdekken en ontmoeten. Bovendien speelt duurzaamheid 

een belangrijke rol: een plus-op-de-meter onderwijsgebouw waarin de relatie tussen 

binnen en buiten nadrukkelijk aanwezig is én waarbij de buitenruimte onderdeel van het 

onderwijs is.  
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In het IKC komt een aantal functies samen: onderwijshuisvesting voor de leerlingen van 

Sophia Scholen en een kinderdagverblijf en BSO van Wonderland Kinderopvang.  

 

Leerlingendaling in gemeente Hillegom 

 

De ontwikkeling van het IKC Hillegom is gebaseerd op een stabiel aantal van 350 

leerlingen. Op basis van de laatste leerlingenprognoses (oktober 2019) en de nadere 

analyse van deze leerlingenprognoses is het realiseren van een IKC voor 350 leerlingen 

geen realistisch uitgangspunt. 

Het aantal basisschoolleerlingen daalt in de gemeente Hillegom. Van 1607 leerlingen in 

2019 naar 1446 leerlingen in 2039. 

Door de aantrekkende werking van de nieuwbouw van het IKC in combinatie met 

kinderopvang zal er naar verwachting wel een groei van het aantal leerlingen zijn ten 

opzichte van de cijfers uit de leerlingenprognoses.  

De gemeente en Sophia Scholen hebben besloten om het nieuwe IKC Hillegom te bouwen 

voor maximaal 275 leerlingen. De architect zal op basis van een aangepast Programma 

van Eisen rekening houden met dit leerlingenaantal in het ontwerp. Ook zal er een 

nieuwe berekening gemaakt worden voor de kosten van het project. 

 

Stikstofonderzoek bestemmingsplan IKC Weerlaan 

 

In opdracht van de gemeente is onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie in Natura 

200 gebieden in de omgeving van het nieuwe bestemmingsplan IKC Weerlaan. 

Uit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een relevante toename aan 

stikstofdepositie door de realisatie en het gebruik van het IKC Hillegom. 

De stikstofdepositie vormt geen belemmeringen voor de ontwikkeling van het IKC 

Hillegom als tijdens de bouw rekening gehouden wordt met de uitgangspunten van de 

berekening. Er is geen vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming.  

 

Fusieschool Meer en Dorp 

 

Per 1 september 2019 zijn basisschool De Leerwinkel en De Jozefschool gefuseerd, de 

fusieschool gaat verder onder de naam R.K. Basisschool Meer en Dorp. 

Er zijn vier tijdelijke leslokalen geplaatst op het schoolplein van basisschool Meer en Dorp 

om alle leerlingen van de fusieschool goed te kunnen huisvesten. De locatie van de 

Jozefschool wordt voor de Kerstvakantie weer terug geleverd aan de gemeente. 

Op de locatie aan de fusieschool Meer en Dorp, Thorbeckelaan zijn verschillende 

maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren nu het aantal leerlingen op 

de locatie is toegenomen. 

Er zijn twee fietsenstallingen gerealiseerd, het hekwerk van het schoolplein is verplaatst, 

de entree van de parkeervakken naast de school is verbreed zodat auto’s elkaar beter 

kunnen passeren. Leraren van de fusieschool die met de auto komen parkeren hun auto 

niet in de nabijheid van de school. Er zijn hekken en paaltjes geplaatst op de stoep en er 

wordt regelmatig door de school gesurveilleerd of iedereen zich aan de verkeersregels 

houdt. De genomen maatregelen zorgen voor een goede en afdoende parkeersituatie.  

Verder wordt nog bekeken of het plaatsen van een verkeersdrempel in De Savornin 

Lohmanlaan bijdraagt aan de verbetering van de verkeersveiligheid.  

 



 

Nieuws ook op www.hillegom.nl 

 

Zoals gebruikelijk plaatsen wij de nieuwsbrief ook altijd op www.hillegom.nl. Daar vindt u 

ook alle relevante documenten en andere informatie over het project.  

 

Vragen? 

 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen? 

Neemt u dan contact op met mevr. B. Barnhoorn van de gemeente Hillegom, bereikbaar 

per mail b.barnhoorn@hltsamen.nl of via telefoonnummer 14 0252. 
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